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Introdução
A educação ambiental surge como uma 

alternativa para preservação do meio ambiente, 
materializado nos valores éticos e nas regras políticas 
de convívio social e de mercado, que implica na 
questão distributiva entre benefícios e prejuízos da 
apropriação e do uso da natureza [3]. Portanto deve 
ser direcionada para a cidadania ativa considerando 
seu sentido de responsabilidade, por meio das ações 
coletivas e organizadas na busca da compreensão e da 
superação das causas estruturais e conjunturais dos 
problemas ambientais.

Maciel e Araújo [6] demonstraram que a 
Educação Ambiental no Brasil não apresenta 
metodologias e objetivos específicos nas 
universidades. E que os problemas ambientais são 
tratados de forma genérica o que impede que essa área 
de conhecimento seja vista como uma prática efetiva 
de comportamentos para o meio ambiente. Travassos 
[7] também afirma que a natureza interdisciplinar é 
recomendável para enriquecimento da aprendizagem. 
É também um assunto que deve ser tratado de maneira 
integrada, englobando a prática pedagógica e a 
representação social dos indivíduos envolvidos 
inserindo-os como integrantes do processo e 
questionando-os para solucionar problemas. 

Diante desses pressupostos, o presente estudo 
teve como objetivo analisar o conhecimento sobre 
educação ambiental através dos universitários de três 
instituições de ensino superior do município de Serra 
Talhada, PE, Brasil.

Material e Métodos
O presente estudo foi desenvolvido durante o mês 

de Março de 2009 nas Instituições de Ensino Superior 
do Município de Serra Talhada-PE, localizada no 
Sertão do Pajeú, distante 415 km da capital Recife, 
Brasil [4], através da aplicação de um questionário 
contendo nove perguntas abertas e fechadas que foi 
aplicado de forma coletiva em sala de aula em três 
instituições de ensino superior que aqui chamaremos de 
F1, F2 e F3. O preenchimento foi de caráter voluntário, 
solicitando-se aos participantes que respondesse de 
acordo com seu conhecimento acerca da educação 
ambiental.

O questionário continha perguntas sobre meio 
ambiente do tipo: (1ª) Você sabe o que é educação 
ambiental? (2ª) Você sabe o que é coleta seletiva de 

lixo?; (3ª) Você sabe o que é o “Efeito Estufa?”; (4ª) 
Caso tenha respondido “sim” no item anterior, você 
sabe o que causa Efeito Estufa?

As demais questões eram em sua grande 
maioria voltadas a leis, projetos e soluções. As 
mesmas estão transcritas abaixo: (5ª) Você sabe quais 
problemas podem ser causados pelas queimadas?; (6ª) 
Você tem conhecimento da existência de alguma lei 
que visa defender o Meio Ambiente de condutas e 
atividades que o prejudiquem?; (7ª) Você sabe o que 
quer dizer “desenvolvimento sustentável”?; (8ª) Você 
sabe o que quer dizer “Agenda 21”?; (9ª) Você acha 
que há uma relação do seu curso com a educação 
ambiental?

Resultados e Discussão 
Participaram do estudo 236 estudantes, sendo

83 da F1 (todos do curso de enfermagem), 74 foram 
da F2 (todos do curso de Licenciatura em Biologia), 
79 da F3 (sendo, sessenta do curso de Bacharelado em 
Ciências Biológicas, oito do curso de Engenharia de 
Pesca e onze do curso de Agronomia).

Para melhor visualização, os resultados 
obtidos estão expostos na tabela um, onde é possível 
verificar a porcentagem das três variáveis (SIM, NÃO 
e NÃO OPINARAM) de cada questão. 

Conforme a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999
[1], a educação ambiental é entendida como o 
conjunto de "processos por meio dos quais os 
indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade" (Artigo 1º), sendo um 
"componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, 
em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não-formal" (Artigo 
2º). Em Serra Talhada à realidade encontrada 
demonstra que universitários de vários períodos dos 
cursos pesquisados apresentam conhecimentos 
semelhantes quanto às questões de educação 
ambiental e quanto à existência das leis sobre meio 
ambiente.

Apesar dos dados revelarem que alguns 
termos básicos referentes à Educação Ambiental são 
de conhecimento dos estudantes entrevistados, pôde-



se constatar que poucos responderam as questões 
abertas e aqueles que responderam não tiveram 
conceitos bem fundamentados. Em particular, a 8ª
questão “Você sabe o que quer dizer Agenda 21?” 
Mostrou resultados bastante interessantes, uma vez 
que poucos entrevistados definiram o termo, e entre 
aqueles que escreveram alguma sentença nenhuma 
soube dar o real conceito desse tema, que segundo o 
Ministério do Meio Ambiente pode ser definida como 
um instrumento de planejamento para a construção de 
sociedades sustentáveis, em diferentes bases 
geográficas, que concilia métodos de proteção 
ambiental, justiça social e eficiência econômica [2].

Esses resultados corroboram com os de 
Maciel e Araújo [6] quando demonstraram que a 
Educação Ambiental no Brasil não apresentam 
metodologias e objetivos específicos nas disciplinas 
dos cursos universitários. E também com o trabalho de 
Lima et al. [5] quando mencionam que algumas 
Universidades do Estado de Pernambuco a visão dos 
discentes em relação à Educação Ambiental não muda 
em relação a ter ou cursado a disciplina, ainda 
existindo alguns casos onde a resposta de um discente 
que ainda não cursou é mais elaborada e concreta. 

A ampla participação de todos os segmentos 
da sociedade inclusive universitária é necessária [7]
para estabelecer uma linguagem única, um 
entendimento consensual da realidade e uma conduta 
social mais favorável para a sobrevivência do planeta. 

Com esse trabalho conclui-se que os 
universitários em Serra Talhada desconhecem 
conceitos definidos acerca do tema dificultando ações 
mais eficientes por parte da população universitária e 
das entidades de ensino superior e que os 
conhecimentos teóricos referentes à educação 
ambiental devem ser suficientes para promover a 
conscientização sobre a preservação do meio 
ambiente, sendo necessário um estímulo dos 
educadores para mudar a forma de pensar e agir diante 
dos impactos ambientais que estão ocorrendo no 
mundo. 
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Perguntas SIM       NÃO N.OP.
1ª Você sabe o que é educação ambiental? 83% 7% 10%

2ª Você sabe o que é coleta seletiva de lixo? 98% 1% 1%

3ª Você sabe o que é o “Efeito Estufa?” 96% 3% 1%

4ª Caso tenha respondido “sim” no item anterior, 
você sabe o que causa Efeito Estufa? 94% 4% 2%

5ª Você sabe quais problemas podem ser 
causados pelas queimadas? 94% 3% 3%

6ª Você tem conhecimento da existência de 
alguma lei que visa defender o Meio Ambiente 
de condutas e atividades que o prejudiquem? 56% 41% 3%

7ª Você sabe o que quer dizer “desenvolvimento 
sustentável”?; 64% 32% 4%

8ª  Você sabe o que quer dizer “Agenda 21”? 15% 78% 6%

9ª Você acha que há uma relação do seu curso 
com a educação ambiental? 94% 4% 2%

Tabela 1: Perguntas e percentuais para cada questão do questionário


